
Važená pani doktorka, vážený pán doktor,

sme radi, že vás môžeme opäť privítať na 3. Globálnom fóre o zdraví 
pečene. Tento rok je pre vás pripravený dvojhodinový webinár, ktorý sa 
uskutoční 2-krát počas jedného dňa (ráno a večer), môžete si vybrať čas, 
ktorý vám bude vyhovovať lepšie.

Štyria medzinárodní experti budú hovoriť o  najnovších pokrokoch 
v terapeutickej liečbe tukového ochorenia pečene spojeného 
s metabolickou dysfunkciou, alkoholového ochorenia pečene a  tiež 
liekového poškodenia pečene.

Piatok, 13. mája 2022
10:00 - 12:15 hod. / 16:00 - 17:50 hod.

Pridajte sa k 3. Globálnemu fóru o zdraví 
pečene a sledujte prednášky naživo!

(Registrácia je povinná)

Tešíme se na vás!  
                                                                                                 S úctou,

                                                                                    Tím Sanofi CHC

Nižšie nájdete zoznam rečníkov a tém, 
ktoré budú na webinári uvedené:

Prednášky budú simultánne tlmočené do slovenského jazyka.
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09:10 - 09:25 hod. / 16:10 - 16:25 hod.

Dr. A. Dajani

Esenciálne fosfolipidy - pochopenie klinických dôkazov v oblasti zdravia 
pečene

10:00 - 10:15 hod. / 17:00 - 17:15 hod. 

Prof. Sollano

MAFLD a COVID-19 – kombinácia vedúca ku zlým klinickým 
výsledkom

09:25 - 09:40 hod. / 16:25 - 16:40 hod. 

Prof. An

Dôležitosť ochrany pečeňových membrán proti NAFLD a NASH

10:15 - 10:30 hod. / 17:15 - 17:30 hod. 

Prof. Lu

Súčasné terapeutické pokroky v liečbe NASH
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Panelová diskusia
11:30 – 11:40 hod. / 17:30 – 17:40 hod.

Zhrnutie a záver
11:40 – 11:50 hod. / 17:40 – 17:50 hod.

Panelová diskusia 
10:40 – 10:50 hod. / 16:40 – 16:50 hod.

Prestávka 
10:50 - 11:00 hod. / 16:50 - 17:00 hod.

Privítanie a predstavenie rečníkov
10:00 - 10:10 hod. / 16:00 - 16:10 hod.

REGISTRUJTE SA:
13. mája 2022

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Essentiale  forte 600 mg, tvrdé kapsuly
Zloženie: Jedna tvrdá kapsula obsahuje 600 mg esenciálnych fosfolipidov. Farmakoterapeutická skupina: Liečivá 
na žlčové cesty a pečeň, hepatoprotektíva, lipotropné liečivá. ATC kód: A05BA. Indikácie: Liek na ochorenia pečene. 
Používa na zlepšenie subjektívnych zdravotných ťažkostí, ako je nedostatok chuti do jedla, pocit tlaku v pravej časti 
epigastria ako dôsledok toxicko-nutričného poškodenia pečene a pri hepatitíde. Dávkovanie a spôsob podávania: Deti 
od 12 r. (približne 43 kg), adolescenti a dospelí: 3-krát denne 1 kapsula. Liek sa nemá sa podávať deťom vo veku do 12 r. 
Kapsuly sa užívajú celé, nerozhryzené, počas jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohár vody). 
Trvanie liečby nie je obmedzené. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok 
lieku. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Liek obsahuje olej zo sójových bôbov, môže preto vyvolať ťažké 
alerg. reakcie. Užívanie tohto lieku nekompenzuje konzumáciu škodlivých látok poškodzujúcich pečeň (napr. alkohol). 
Adjuvantná liečba chron. hepatitídy fosfolipidmi zo sójových bôbov je opodstatnená iba vtedy, ak sa počas liečby prejaví 
zlepšenie zdravotného stavu. Pediatrická populácia: Nemá sa podávať deťom vo veku do 12 r. Obsahuje <1 mmol sodíka 
(23 mg) v 1 kapsule, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka. Liekové a iné interakcie: Nemožno vylúčiť interakcie 
s antikoagulanciami. Z tohto dôvodu môže byť potrebné upraviť dávky antikoagulancií. Fertilita, gravidita a laktácia: 
Užívanie počas gravidity sa bez dohľadu lekára neodporúča. Užívanie počas dojčenia sa neodporúča. Ovplyvnenie 
schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť 
vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: Menej časté: zažívacie ťažkosti (mäkká stolica, hnačka). Nežiaduce 
účinky sú podrobne uvedené v úplnom znení SPC. Dostupné balenie: 30 kapsúl. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 
Opella Healthcare Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Pred predpísaním alebo 
vydaním lieku pacientom  sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku. Výdaj lieku 
nie je viazaný na lekársky predpis. Dátum poslednej revízie textu: December 2021.
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